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1. Денисов Володимир Наумович, доктор юридичних наук, професор, член- 
кореспондент НАПН УкраТни, завщувач вщдшу м1жнародного права та 
пор1вняльного правознавства 1нстиуту держави i права iM. В.М. Корецького 
НАН Украши

2. Дешко Людмила МиколаТвиа, доктор юридичних наук, доцент, завщувач 
кафедри зшжнародного публ1чного права Кшвського нащонального 
торговельно-економ1чного ушверситету

3. Короткий Тимур Робертович, кандидат юридичних наук, доцент, професор 
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Б. Вщгуки представниюв професшних асощацш:

1. Костючеико Олеиа lOpiiBHa, кандидат юридичних наук, доцент, голова 
науково-експертно1 ради при Асощацп адвокат1в Украши

B. Вщгуки представниюв ринку пращ:

1. Пренко Олексаидр Тимофшович, т.в.о. Директора Департаменту 
зшжнародного права МЗС Украши

2. Шевчук Олег Володимирович, керуючий партнер Адвокатського 
об’еднання «Юридична ф1рма «ПРОКСЕН ТА ПАРТНЕРИ»
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ПЕРЕДМОВА
Розроблено робочою групою у склад1:

Пр1звище,
1м’я, по
батьков!
кер1вника та
члешв
проектно'1
групи

Найменув
ання
посади
(для сумю
ниюв
мюце
OCHOBHOl

роботи,
найменув
ання
посади)

Найменуван
ня закладу,
який
закшчив
викладач
(p iK

закшчення,
спещальшст
ь,
кватфж ащ я 
зпдно 3 
документом 
про вишу 
осв1ту)

Науковий 
C T y n iH b , шифр 
i

найменування
науковоТ
спец1альност1,
тема
дисертацн, 
вчене звання, 
за якою 
кафедрою 
(спещальнют 
ю) присвоено

Стаж
науково-
педагог1чно1
та/або
науково1
роботи

1нформац1я про наукову 
д1яльн!сть (основш 
публ1кац1'1 за напрямом, 
науково-дослщна робота, 
участь у конферешпях i 
семшарах, робота з 
асп1рантами та 
докторантами, кер1вництво 
науковою роботою 
студент1в)

Вщомост! про шдвищення 
квал1ф1кацп викладача 
(найменування закладу, вид 
документа, тема, дата видач1)

Буткевич
Ольга
Володимир1
вна
(кер1вник)

Професор
кафедри
мажнарод
ного
права

Кшвський
нащональни
й
ушверситет 
iM eH i Тараса 
Шевченка, 
1999,
м!жнародне 
право, 
магютр 
м!жнародног 
о права, 
перекладач з 
англшсько! 
мови

Доктор
юридичних
наук, 12.00.11
- м1жнародне
право, "Теор1я
i практика
докласичного
м1Жнародного
права",
доцент,
кафедра
м1жнародного
права

Загальний 
стаж роботи 
складае 17 
роив, 
науково- 
педагог1чний 
-  11 роюв

1. публтацп: автор понад 
130 наукових публжацш
2. участь у  конференщях i 
семшарах: брала участь у 
близько 50 м1жнародних i 
нац1ональних науково- 
практичних конференц1ях
3. робота з астрантами та 
докторантами: е науковим 
кер1вником асшранпв та 
здобувач1в (5)
4. кер1вництво науковою 
роботою cmydenmie: с 
науковим кер1вником по 
написанию i рецензуванню 
дипломних роб1т (4).
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Медведева
Марина
Олександр1в
на

Професор
кафедри
лпжнарод
ного
права

Кшвський
нащональни
й
ушверситет 
iMeHi Тараса 
Шевченка, 
2003,
лнжнародне
право,
MaricTp
м1жнародног
о права;
КшВСЫСИЙ
нащональни
й
ушверситет 
iMern Тараса 
Шевченка, 
2002,
мйжнародш 
вщносини, 
бакалавр з 
м1жнародни 
х вщносин, 
перекладач з 
англшсько! 
мови

Доктор
юридичних
наук, 12.00.11
- м1жнародне
право,
Реагнзащя
м1жнародно-
правових
норм 3
охорони
навколишньог
о
середовища",
доцент,
кафедра
м1жнародного
права

Науково- 
педагопчний 
-  12 роюв, 
науковий -  14 
роюв

1. публтаци: автор близько 
100 наукових публхкащй
2. участь у  конфереиц'шх i 
семтарах: брала участь у 
близько 35 м1жнародних i 
нащональних науково- 
практичних конференщях
3. робота з астрантами та 
докторантами: е науковим 
кер1вником acnipaHTiB (3)
4. Kepienuifmeo науковою 
роботою cmydenmie: е 
науковим кер1вником по 
написанию i рецензуванню 
дипломних po6iT (6), мае 
спшьш 3i студентами 
науков1 публ1кацп (1).

Вища школа оздоровчо!' 
осв1ти i суспшьних наук, м. 
Лодзь, Полыца (Wyzsza 
Szkola Edukacji Zdrowotnej i 
Nauk Spolecznych, Lodz, 
Polska), диплом №2016/11/06, 
програма «1нструменти 
п]дтримки моб1льност! 
науковщв у фшансов1й 
перспектив! GC на 2014-2020 
роки», 24.11.2016 р.

Г ригоров 
Олександр 
Миколайови 
ч

доцент
кафедри
ложнарод
ного
права

Китський
нащональни
й
ушверситет 
iMem Тараса 
Шевченка, 
1986, юрист- 
м1жнародни

Кандидат 
юридичних 
наук, 12.00.11 
-  м1жнародне 
право, 
"Концесшш 
угоди: 
правова

Науково- 
педагог1чний 
-  25 роюв, 
науковий -  28 
роюв

1. публтацп: автор близько 
140 наукових публкацш
2. участь у  конференщях i 
семтарах: брав участь у 32 
м1жнародних i 
нащональних науково- 
практичних конференщях
3. робота з астрантами та

1нститут м1жнародного права 
утпверситету м. Юль 
(Шмеччина) в рамках 
програми обм!ну DAAD -  
1991-1992 pp. та 2003 рпс.
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к, референт- 
перекладач з 
шмецько1 
мови

природа та
особливост1
правового
регулювання"
, доцент,
кафедра
м1жнародного
права

докторантами: е науковим 
кер1вником асшранпв (1)
4. керишицтво науковою 
роботою cmydenmie: е 
науковим кер1вником по 
написанию i рецензуванню 
маг1стерських дипломних 
(6) po6iT, мае спшьн1 3i 
студентами науков! 
публ1кацп (3).

Криволапов
Богдан
Михайлович

Доцент
кафедри
млжнарод
ного
приватног 
о права

Кшвський
нащональни
й
ушверситет 
iMeHi Тараса 
Шевченка, 
1993,
м!жнародне
право,
MaricTp
кпжнародног
о права,
референт-
перекладач з
англшськоТ
мови

Кандидат 
юридичних 
наук, 12.00.03 

цившьне 
право, 
цившьний 
процес, 
с1мейне 
право, 
м1жнародне 
приватне 
право, 
«Позовиа 
давшсть в 
м1жнародном 
у приватному 
npaei» 
доцент, 
кафедра 
м1жнародного 
приватного 
права

Науково-
педагопчний
-  21 piK,
науковий -  25 
роюв

1. публтаци: автор понад 65 
наукових публкацш
2. участь у  конференщях i 
семшарах: брав участь у 
бшып шж 40 м!жнародних i 
нац1ональних науково- 
практичних конференщях
3. робота з астрантами та 
докторантами: е науковим 
кер1вником асшранпв (3)
4. кер1вництво науковою 
роботою cmydenmie: е 
науковим кер1вником по 
написанию i рецензуванню 
мапстерських дипломних 
po6iT (4).

1. MiHicTepcTBO науки i осв1ти 
Укра’ши, Програма проекту 
TACIC «Правнич1 студ1‘1 в 
YKpaiHi: Ки'ш та окрем1 
репони», з 16 червня 2002 
року по 16грудня 2003 року, 
свщоцтво про пщвищення 
квал1ф1каци № 007/03
вщ 16 грудня 2003 року.
2. Американська Рада 
М1жнародно1 осв1ти, 
Уи1верситет iMeHi Джорджа 
Вашингтона
(American Councils for the 
international education,
The George Washington 
University)
«Програма стажування 
молодих викладач1в» з 
1.08.2004 по 13.07.2005, 
сертифжат про зак1нчення 
програми вщ 13 липня 2005 р.

Влялько 1лля 
Володимиро 
вич

Доцент
кафедри
пор!вняль

КиТвський
нащональни
й

Кандидат 
юридичних 
наук, 12.00.11

Науково- 
педагопчний 
-  7 рок1в,

1. пубийкацн: автор близько 
25 наукових публкацш
2. участь у  конференц'шх i

7



ного i ушверситет -  м1жнародне науковий -  11 семтарах: брав участь у 12
европейсь iMeHi Тараса право, роюв ]шжнародних i
кого Шевченка, «Правове нагцональних науково-
права 2005, регулювання практичних конференщях

Ркпжнародне державних 3. кер1вництво науковою
право, закушвель в роботою cmydenmie: е
юрист- GC», доцент, науковим кер1вником по
м!жнародник кафедра написанию i рецензуванню
, переклацач пор!вняльного мапстерських дипломних
з н1мецько1 i po6iT (2).
мови европейськог

о права

При розробщ проекту Програми враховаш вимоги проекту осв1тнього стандарту спещальноси «293 ТУПжнародне право» 
освггшм р1внем «мапстр».



1. ПРОФГЛЬ OCBITHbOI ПРОГРАММ
«М1жнародне право» 
«International Law»

3i спещальносгп 293 «Млжнародне право»

1 -  Загальна шформащя
Стушнь внщо1 освгги та 
назва квал1фжацп

CTyniHb вищо1 освгги: Мапстр
Спец1альн1сть: 293 -  Млжнародне право
Осв1тня програма: М1жнародне право
Спещал1защ1: Свропейське право, М1жнародне еколопчне i
природоресурсне право, М1жнародне економ!чне право,
М1жнародне приватне право, М1жнародний захист прав
людини, М1жнародно-правове забезпечення
зовшшньополггично1 д1яльност! держави
Obtained qualification: Master Degree
Program Subject Area: International Law
Programme: International Law
Specialization: European Law, International Environmental and 
Natural Resources Law, International Economic Law, Private 
International Law, International Protection o f  Human Rights, 
International Legal Support o f  State Foreign Policy

Мова(и) навчання i 
оцшювання

Украшська
Ukrainian

Обсяг освггньоТ программ 120 кредипв GKTC 
термш навчання 2 роки

Тип программ Осв1тньо-наукова
Повна назва закладу вищо¥ 
oceiTH, а також 
структурного пщроздшу у 
якому здшснюеться 
навчання

Кшвський нацюнальний ушверситет iMeHi Тараса Шевченка
1нститут м1жнародних вщносин
Taras Shevchenko National University o f  Kyiv
Institute o f  International Relations

Назва закладу вищоТ освгги 
який бере участь у 
забезпеченш программ
(заповнюеться для програм 
подвшного i спшьного 
дипломування)
Офщшна назва освггньо1 
програмп,
стушнь вищо1 ocBim та 
назва квал1ф1кацп ВНЗ- 
партнера мовою орипналу
(заповнюеться для програм 
подвшного i сп1льного 
дипломування)
Наявн1сть акредитацп Акредитащя спещальност1 293 -  1УПжнародне право: 

МЫстерство освгги i науки, молод1 та спорту Украши, 
Укра'ша, 2013 piK (наказ МОН Украши вщ 30.04.2013 р. 
№ 1480-л)

Цпкл/р1вень програмп НРК Украши -  8 pieeHb 
FQ-EHEA -  другий цикл
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EQF-LLL -  7 р1вень
Передумови Наявшсть освггнього ступени бакалавра, спещалюта або 

мапстра
Форма навчання Денна
Термш ди oceiTHboi 
програми

5 роюв

1нтернет-адреса постшного 
розмнцення опису освггньо1 
програми

http://iir.univ.kiev.ua/education/international_law/

2 -  Мета освггньо! програми
Мета програми (з 
врахуванням piBHH 
квал1ф1кацп)

Пщготовка висококвал1фшованих фах!вщв з м1жнародного 
права, як1 володшть фундаментальними знаниями i 
практичними навичками з м1жнародного права, здатш 
застосовувати отримаш знания в наукових досл1дженнях та 
професшнш д1яльност1, а також вшьно володпоть шоземною 
мовою з метою здшснення правничо’1 та иауково! д1яльност1

3 - Характеристика освггньоУ програми
Предметна область (галузь 
знань / спещальшсть / 
спещал1защя програми)

Miжнapoднi вщносини / Млжнародне право

OpieHTanifl oceiTHboi 
програми

Освггньо-наукова академ1чна

ОСНОВНИЙ фокус ОСВГГНЬО!
програми та спещал1зацп

Загальна осв1та за спещальнютю “1УПжнародне право”. 
Ключов1 слова: право, м1жнародш вщносини, м!жнародне 
право

Особливост! програми Рейтингове оцшювання освитах, науково-дослщницьких та 
шновацшних досягиень учасниюв освггнього процесу. 
Обов’язкова науково-виробнича практика.

4 -  Придатшсть випускнишв 
до працевлаштування та подальшого навчання

Прпдатшсть до 
працевлаштування

Працевлаштування в органах державно! влади, юридичних 
ф1рмах, м1жнародних оргашзащях (урядових та неурядових) 
на посадах, пов’язаних 3i збиранням, анал1зом та обробкою 
шформаци правничого профипо, здшсненням фахового 
перекладу з шоземних мов, прийняттям управлшських 
рш ень у сфер1 м1жнародного права й м1жнародних 
вщносин, а також юридичним представництвом iHTepeciB 
юиента. Працевлаштування у закладах вищо! ocBira та 
наукових установах на посадах, пов’язаних з науково- 
педагопчною/педагопчною чи науковою д1яльшстю, 
оргашзащею та провадженням навчального процесу.

Подальше навчання Можливють продовження o c b i t h  на третьому piBHi вищо'1 
ocBiTH, пщвищення квал1фшацп й отримання додатковоТ 
ocBiTn за сертифшованими програмами та програмами 
шслядипломного навчання, а також навчання впродовж 
життя.

5 -  Викладання та оцшювання
Викладання та навчання Загальний стиль навчання -  студенто-центроване. Лекци, 

семшари, самостшна робота, консультаци з викладачами. 
Пщ час останнього року половина часу даеться на 
написания мапстерськоТ роботи, яка також презентуеться та 
обговорюеться за учасп викладач1в та одногрупниюв.
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Оцшювання Письмов1 та ycHi екзамени, залки, диференцшований залк, 
модульш контрольш роботи, комплексный квагпфкацшний 
icnnT з м!жнародного права, квашфкацшний icnnT з теори та 
практики перекладу (шоземна мова), захист мапстерсько! 
роботи.

6 -  Програмш компетентности
Гнтегральна компетентшсть Здатшсть розв’язувати складш спещагпзоваш задач1 та 

практичш проблемы у сфер1 м!жнародного права, 
здшснювати юридичний та науковий анал1з питань правового 
характеру у сфер! м!жнародних вщносин, в тому числ! 
шоземною мовою.

Загальш компетентное™ 
(ЗК)

1. Здатшсть до абстрактного мислення, аналгзу та 
синтезу, генерування нових щей, виявлення та виршення 
проблем р1зного piBmi складное™
2. Здатшсть усвщомлення особливостей предметно!- обласп 
i професи, приймати обгрунтоваш ршення та усвщомлювати i'x 
етичш наслщки
3. Здатшсть працювати в команд!, вм1ти брати на себе 
М щативу i вщповщальшсть, мотивувати та керувати 
роботою шших для досягнення поставлених цшей
4. Здатшсть до пошуку, оброблення та анашзу шформацп з 
р1зних джерел в поеднанш з навичками використання HOBiTHix 
шформацшних i комункацшних технолопй
5. Здатшсть спижування з пред ставниками шших 
професшних груп з шших галузей знань та вцщв правничо! 
д1яльносгп, а також здатшсть працювати в м!жнародному 
фаховому середовишд

Фахов1 компетентное™ 
спещальноет! (ФК)

1. Здатшсть використовувати вузькоспещал!зоваш 
знания з конкретних напрям!в регулювання м1жнародним 
правом
2. Здатшсть волод^и основами етики юриста- 
м!жнародника для здшсиения належного представления 
штерес1в держави у м1жнародних вщносинах
3. Здатшсть представляти iHTepecn позивача або 
вщповщача (ф!зичних, юридичних oci6 чи держави) при 
розгляд1 справ у нащональних та м!жнародних арбпражних i 
судових установах
4. Здатшсть визначати змют та юридичну природу 
нащональних нормативно-правових акпв, м1жнародних 
договор1в та шших м1жнародних докуменпв
5. Здатшсть оцшювати мехашзм впровадження 
м1жнародно-правових норм в нащональш npaBOBi системи
6. Здатшсть до формулювання пропозицш з 
вдосконалення та налагодження синергп м!ж м1жнародним i 
нащональним правотворчим та правозастосовчим процесами
7. Здатшсть здшснювати науков1 дослщження з 
актуальних питань Teopii та практики м1жнародного права
8. Здатшсть застосовувати шоземну мову в науковому 
дослщженш та у професшнш юридичнш д1яльнос™
9. Здатшсть до самонавчання та пщвищення р!вня 
власно'1 квалйфкаци
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10. Фсаовг компетентности що забезпечуютъся 
спещал1защялш:
ЮЛ.Здатшсть до анал1зу сучасних та прогнозування нових 

тенденцш, щентифкаци та вир1шення питань, що 
стосуються сфери гупжнародно-правового забезпечення 
зовшшньополпично! д1яльност1 держави 

10.2.3датшсть до анал1зу сучасних та прогнозування нових 
тенденцш, щентифкаци та вир1шення питань, що 
стосуються сфери м1жнародного захисту прав люднни 

Ю.З.Здатшсть до анал!зу сучасних та прогнозування нових 
тенденцш, щентифкаци та виршення питань, що 
стосуються сфери м1жнародного економ1чного права 

10.4.3датшсть до анал1зу сучасних та прогнозування нових 
тенденцш, щентифкаци та вир1шення питань, що 
стосуються сфери м1жнародного еколопчного та 
природоресурсного права 

10.5.3датшсть до анал1зу сучасних та прогнозування нових 
тенденцш, щентифкаци та виршення питань, що 
стосуються сфери европейського права 

Ю.б.Здатнють до анал1зу сучасних та прогнозування нових 
тенденцш, щентифкаци та виршення питань, що 
стосуються сфери м1жнародного приватного права

7 - ] IporpaMHi результата навчання
Програмш результата 

навчання
1. Демонструвати знания i навички 3i створення 

концептуальних схем виршення м1жнародно-правових i 
нацюиально-иравових проблем, анал1зу правових концеицш 
на предмет лопчно! послщовносп та практично! 
адекватное^, продукування нових щей для розв’язання 
практичних завдань 3i сфери професшноТ юридично! 
д1яльност1
2. Приймати обгрунтоваш рйлення в правотворчш та 

правозаетосовчш сферах юридично! д1яльносп, усвщомлюючи 
IX етичш наслщки для р1зних суб’екпв нащонального та 
м1жнародного права
3. Демонструвати лщерсью навички у здшсненш наукового 

та прикладного анал1зу особливостей мУжнародного права, 
вм1ти брати на себе вщповщальнють за результата анал1зу, 
мотивувати та керувати роботою шших для досягнення 
поставлених цшей
4. Розумпи м1жнародно-правову ситуащю, 

використовувати pi3Hi джерела безпосередньо! й 
опосередковано! шформацп, зокрема за допомогою новггшх 
шформацшних i комункацшних технолопй, для з’ясування 
обставин i факпв, надання м1жнародно-правово! оцшки 
под!ям 3i сфери м1жнародних вщносин
5. Демонструвати навички комункацш з представниками 

професшних груп з галуз1 м1жнародних вщносин, а також 
представниками р1зних вщцв правничо! дшльносп на 
нацюнальному та м1жнародному р1внях
6. Застосовувати одержан! знания й умшня з 

м1жнародних вщносин та м1жнародного права при виршенш 
практичних завдань
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7. Здшснювати представництво штереав Украши в 
шоземних державах, м1жнародних оргашзац!ях, на лйжнародних 
конференц1ях; анал!зувати иолггичш, суспшьш, економ!чш й 
iHmi ризики, пов’язаш з иод1ями м1жнародно-правового 
характеру; анал1зувати шформащю про стан м1жнародних 
вщносин, зовшшньо! пол1тики Украши та складати 
аналггичш довщки та зв1ти з посиланням на норми 
м1жнародного й нацюнального права
8. Здшснювати професшне представництво ф1зичних, 

юридичних oci6, держави у судах Украши, судах заруб!жних 
держав, в м1жнародних арбпражних та судових установах, а 
також виконувати професшш юридичш обов’язки в рамках 
оргашв м1жнародних суд1в
9. Визначати змют та юридичну природу нaцioнaльниx 

нормативно-правових акпв, м1жнародних договор!в та шших 
м1жнародних докуменпв, виявляти кол1зп м1ж нормами 
м1жнародних договор1в, м!ж нормами м1жнародного 
договору та актами нацюнального законодавства, а також 
пропонувати шляхи i'x виршення
10. Усвщомлювати мехашзм та наслщки упровадження 

норм м1жнародних договор1в, акта  м!жнародних 
м!журядових оргашзацш, piuieHb м!жнародних сущв у 
нащональний правопорядок
11. Готувати проекта м1жнародних договор1в та акпв 

нацюнального законодавства, надавати пропозицн з 
приведения норм внчизняного законодавства у вщповщшсть 
до норм м1жнародного права
12. Здшснювати науков! дослщження з актуальных питань 

теори та практики м1жнародного права, формулювати 
новизну таких дослщжень, публшувати i'x результата в 
наукових фахових виданнях, а також захищати власш 
шновацшш розробки на вщповщному piBHi
13. Володпи шоземною мовою на piBHi, що вщповщае 

Загальноевропейським рекомендащям з mobhoi освгги, а 
також застосовувати и у науковш та професшнш д!яльност1
14. Усвщомлювати необхщнють навчання впродовж 

життя та пщвищення р1вня власно'1 професшно\' квал1фшаци
15. Програмш результаты навчання, що забезпечуються 

спещалгзащямы:
15.1.Анал1зувати, застосовувати вщповщш норми 

м1жнародного права, а також виявляти тенденци та 
законом1рност1 в сфер1, що стосуеться м1жнародно- 
правового забезпечення зовшшньополггично1 д!яльност1 
держави

15.2.Анал1зувати, застосовувати вщповщш норми 
м1жнародного права, а також виявляти тенденци та 
законом1рност1 в сфер1, що стосуеться м1жнародного 
захисту прав людини

15.3.Анал1зувати, застосовувати вщповщш норми 
м1жнародного права, а також виявляти тенденци та 
законом1рност1 в сфер1, що стосуеться м!жнародного 
економ1чного права__________________________________
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15.4.Анал1зувати, застосовувати вщповщш норми 
м1жнародного права, а також виявляти тенденцп та 
законом1рност1 в сфер1, що стосуеться м1жнародного 
еколопчного та природоресурсного права

15.5.Анал1зувати, застосовувати вщповщш норми 
м1жнародного права, а також виявляти тенденцп та 
законом1рност1 в сфер1, що стосуеться евроиейського 
права

15.6.Анал1зувати, застосовувати вщповщш норми 
кижнародного права, а також виявляти тенденцп та 
законом1рност1 в сфер1, що стосуеться м1жнародного 
приватного права

8 -  Ресурсне забезпечення реал!зацн програми
Специф1чш характеристики 
кадрового забезпечення
Специф1чш характеристики
матер!ально-техшчного
забезпечення
Специф1чш характеристики 
шформацшного та 
навчально-методичного 
забезпечення

Наявшсть в робочих програмах деяких навчальних дисцишнн 
завдань з виршення кейс1в та забезпечення студенпв 
фабулами цих справ.

9 -  Академ1чна мобшьшсть
Нащональна кредитна 
мобшьшсть
МЬкнародна кредитна 
мобшьшсть
Навчання шоземних 
здобувач1в вищоУ освгги

За умови володшня державною мовою, а також володшня 
шоземною мовою на piBHi, що вщиовщае 
Загальноевропейським рекомендащям з mobhoi освпги.
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2. ПЕРЕЛ1К КОМПОНЕНТ OCBITHbO-HAYKOBOI ПРОГРАМИ ТА IX 
ЛОГ1ЧНА ПОСЛЩ ОВШ СТЬ

2.1. П ерелк компонент ОП

Код н/д Компонента освгшьо! програми 
(навчальш дисциплши, курсов! проекта (роботи), 

практики, квал1фкацшна робота)

Кшьюсть
кредит1в

Форма
шдсумкового

контролю
1 2 3 4

1. Обов’язков1 компонента ОП
ОК 1. М1жнародно-правов1 мехашзми захисту прав людини 3,0 екзамен
ОК 2. Право Св1тово1 оргашзаци торпвл! 4,0 екзамен
ОКЗ. М!жнародне гумаштарне право 4,0 екзамен
ОК 4. Практикум перекладу 14,0 залк
ОК 5. Методолопя та оргашзащя наукових дослщжень з 

теори та практики м1жнародного права
4,0 екзамен

ОК 6. Дипломатичний етикет та професшна етика юриста- 
м1жнародника

3,0 залк

ОК 7. Правов1 аспекта д!яльност1 Ради Свропи 4,0 екзамен
ОК 8. М1жнародне 1ивестиц1йие право (в т.ч. штелектуальна 

власн1сть)
4,0 екзамен

ОК 9. М1жнародне митне право 3,0 залк
ОК 10. М1жнародне крим1иальне право 4,0 екзамен
ОК 11. М1жнародний цившьний ироцес 3,0 екзамен
ОК 12. М1жнародний комерц1йний арб1траж 3,0 залк
ОК 13. Адвокатура в У крапп та у правових системах шших 

краш
3,0 залк

ОК 14. М1жнародне валютне та банк1вське право 3,0 залк
ОК 15. М1жнародне освггне право 3,0 залк
ОК 16. Виконання маг!стерсько1 роботи 19,00 захист
ОК 17. Науково-виробнича практика 9,0 диференцшо 

ваний залк
Загальний обсяг обов'язковнх компонент: 90

2. Bu6ipKOBi компонента ОП
Вибгрковий блок 1 (спецгшпзащя «Свропейське право»)

ВБ 1.1. Приватне право GC 3,0 залк
ВБ 1.2. Торговельне право Евросоюзу 5,0 залк
ВБ 1.3. Правове регулювання державних закушвель в 

Евросоюз!
3,0 залк

ВБ 1.4. Конкуренцшне (антимонопольне) право 4,0 залк
ВБ 1.5. М крацшне право GC 4,0 залк
ВБ 1.6. Свропейське судочинство з захисту прав людини 5,0 залк

Вибпрковий блок 2 (Cneifianisaijin «М1жнародне екологлчне та природоресурсне право»)
ВБ 2.1. ГУПжнародне право захисту тварин 3,0 залк
ВБ 2.2. М1жнародно-правова охорона атмосферного пов1тря 5,0 залк
ВБ 2.3. М1жиародие водне право 3,0 залк
ВБ 2.4. М1жнародно-правове регулювання еколопчно'1 

енергетики
4,0 залк
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ВБ 2.5. М1жнародне енергетичне право 4,0 зал1к
ВБ 2.6. М1жнародне еколопчне право та бютехнологп 5,0 залш

Вибпрковий блок 3 (Спец1ал1защя «М1жнародне екополпчне право»)
ВБ 3.1. Право йпжнародних еконоъпчних оргашзацш 3,0 зашк
ВБ 3.2. Млжнародне енергетичне та атомне право 5,0 залш
ВБ 3.3. Виршення гшжнародних економ1чних cnopiB 3,0 залк
ВБ 3.4. Млжнародне транспортне право 4,0 залш
ВБ 3.5. Еколопя та енергетика: гшжнародно-правове 

регулювання
4,0 залк

ВБ 3.6. М1жнародно-правов1 основи експортного контролю 5,0 залк
Виб1рковий блок 4 (Спещал1зац1я «М\жнародне приватне право»)

ВБ 4.1. М1жнародне право промисловоУ власност1 3,0 залк
ВБ 4.2. Транснац1ональн1 банкрутства 5,0 залк
ВБ 4.3. М1жнародне е1мейне право 3,0 залк
ВБ 4.4. Пор1вняльне та м1жнародне акц!онерне право 4,0 залк
ВБ 4.5. М1жнародне авторське право 4,0 залк
ВБ 4.6. М1жнародне торговельне право 5,0 залк

Вибгрковий блок 5 (Спец1ал1защя «Мю/снародний захист прав людини»)
ВБ 5.1. М1жнародний захист нащональних меншин та мов 

меншин
3,0 залк

ВБ 5.2. Свропейське право захисту прав людини 5,0 залк
ВБ 5.3. Захист прав мшранпв, шоземщв, б1женщв i 

перем!щеиих oci6
3,0 залк

ВБ 5.4. М1жнародне трудове право 4,0 залк
ВБ 5.5. Практикум з правозахисно! д!яльност1 (Юридична 

кл1н!ка з прав людини)
4,0 залк

ВБ 5.6. Гендерш питания у м1жнародному npaBi 5,0 залк
Bu6ipKoeuii блок б (Спец1ал1зац1я «Мглснародно-правове забезпечення з о в и i ш н ъ о п о л i тичног

diwibHOcmi держави»)
ВБ 61. М1жнародне право у нац!ональних правових системах 3,0 залк

ВБ 6.2. Право м1жнародно1 в!дпов1дальност1 5,0 залк
ВБ 6.3. М1жнародно-правов1 основи економ1чно1 дипломатп 3,0 залк
ВБ 6.4. Правове забезпечення дипломатично! д!яльност1 4,0 залк
ВБ 6.5. Право розв’язання м1жнародних cnopiB 4,0 залк
ВБ 6.6. Акту алый питания теорп та практики м1жнародного 

права
5,0 залк

Bu6ip з переллку (студент обирае 1 дисциплту з кожного перелту)
Перелт № 1 3,0 залк

ВБ 7.1. Правове регулювання вщносин Украши з GC
Спшьна зовшшня пол1тика i пол1тика безпеки 
Свросоюзу

Перелгк №  2 3,0 екзамен
ВБ 7.2. М1жнародне право навколишнього середовища

Miжнapoднo-пpaвoвe регулювання глобальних 
комун1кац1й

Загальний обсяг виб1ркових компонент: 30
ЗАГАЛЬНИИ ОБСЯГ OCBITHbOI ПРОГРАМИ 120
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2 .2 . С т р у к т у р н о -л о п ч н а  схем а ОП
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3. ФОРМА АТЕСТАЦН ЗДОБУВАЧ1В ВИЩ 01 OCBITH

Атестащя випускнигав освггньоТ програми “М1жнародне право” спещальноеп 293 
“М1жнародне право” проводиться у форм! комплексного квал1фпсацшного юпиту з м1жнародного 
права, квал1фкацшного icnHTy з теорп' та практики перекладу (шоземна мова), захисту 
квал1фкацш но1 магютерсько'1 роботи та завершуеться видачою документу встановленого зразка 
про ирису дження стуиеня мапстра \з присвоениям осв’иньо! квшифшацЙ “мапстр м'шнародного 
права” за певною спещал1защею (европейське право, м1жнародне еколопчне i природоресурсие 
право, м!жнародне економ!чне право, м1жнародне приватне право, м!жнародний захист прав 
людини або м1жнародно-иравове забезпечення зовшшньополггично1 д1яльност! держави).

1. Комплексний квал1фкацшний юпит з м!жнародного права здшснюеться у письмовш та 
уснш форм! шляхом надання вщповщей на поставлен! питания. Шд час оцшювання перев1ряються 
таю програмш результата навчання: 11РН 1, ПРН 4, ПРИ 6, ПРИ 9, ПРИ 10, ПРИ 11, ПРИ 12, ПРИ
14.

2. Квал1фшацшний юпит з теорп та практики перекладу (шоземна мова) здшснюеться у 
письмовш та уснш формь Шд час оцшювання перев!ряються таю програмш результата навчання: 
ПРН 16.

3. Виконання i захист квал1фшацшно1 мапстерсько! роботи. Пщ час оцшювання мапстерськоТ 
роботи перев1ряються так! програмш результата навчання: ПРН 1, ПРН 3, ПРН 6, ПРН 9, ПРН 10, 
ПРН 11, ПРН 12, ПРН 13, ПРН 14, ПРН 15.

Окремим ршенням екзаменацшно'1 комки може бути присвоена професшна квал1фжащя 
“юрист-м1жнародник” та “перекладач” за умови: 1) проходження Bcix вщцв практики, яга 
передбачеш иавчальним планом; 2) обрання спещал!зованого блоку дисцишнн i3 навчального 
плану та отримання середнього балу не нижче “75” за пщсумками складання Bcix дисциплш, яга до 
нього включен!; 3) отримання на квал1фнсацшиому icnHTi оцшки не нижче 75 бал1в.
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4. МАТРИЦЯ В1ДПОВ1ДНОСТ1 ПРОГРАМНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ  
КОМПОНЕНТАМ OCBITHbOI ПРОГРАММ

О О О о О О о О О О о о О о О О о
К к к к к к к к к к к к к к к к к
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

ЗК1 + + + + + + + + + + +
ЗК 2 + + + + + + + + + + +
ЗКЗ + + +
ЗК 4 + + + + + + + + + + +
ЗК 5 + + +
ФК 1 + + + + + + + + + + + + + + + +
ФК 2 + +
ФКЗ + + +
ФК 4 + + + + + + +
ФК 5 + + + + + + + +
ФК 6 + + + + + + + + + +
ФК 7 +
ФК 8 +
ФК 9 + + + + + + + + + + + + +
ФК 10.1 + + +
ФК 10.2 + + + + + +
ФК 10.3 + + + +
ФК 10.4 + +
ФК 10.5 + +
ФК 10.6 + + + + +
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5. МАТРИЦЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
НАВЧАННЯ (ПРН) В1ДПОВ1ДНИМИ КОМПОНЕНТАМИ OCBITHbOI 

ПРОГРАМИ

0  
К
1

О
к
2

О
к
3

о
к
4

О
к
5

О
к
6

о
к
7

О
к
8

О
к
9

О
к
10

о
к
11

о
к
12

О
к
13

о
к
14

О
к
15

О
к
16

о
к
17

ПРН 1 + + + + + + + + +
ПРН 2 + + + + + + + + + + + + +
ПРИЗ + + +
ПРН 4 + + + + + + + + + + +
ПРН 5 + + +
ПРН 6 + + + + + + + + + + + + +
ПРН 7 + +
ПРН 8 + + + +
ПРН 9 + + + + + + + + +
ПРН 10 + + + + + + + + +
ПРН 11 + + + + + + + + +
ПРН 12 +
ПРН 13 +
ПРН 14 + + + + + + + + + +
ПРН 15.1 + + + +
ПРН 15.2 + + + + +
ПРН 15.3 + + + + + +
ПРН 15.4 + +
ПРН 15.5 + +
ПРН 15.6 + + + + +
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